
1Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.  

KÉRELEM 
Lakásfenntartást segítő települési támogatás ügyében 

 

1. Kérelmező adatai: 

  

Neve: 
 

Születési neve: 
 

Anyja neve: Születési helye: Születési ideje: 

   

Lakcíme: 
 

Tartózkodási helye: 
 

Telefonszáma: E-mail címe Bankszámlaszáma: 

   

Taj száma: □□□-□□□-□□□ 
Kérelmezői minősége 

 

 
egyedülálló 

 

 
gyermekét egyedül nevelő 

 

 
családban él 

Felelősségem tudatában 
kijelentem, hogy 
életvitelszerűen a 

 

 

lakóhelyemen 

 

 

tartózkodási helyemen 

 
élek. 

 
Kérem, hogy a pénzbeli támogatást 

 

 postai úton lakóhelyemre   vagy    bankszámlára történő átutalással 
 
 

2. A kérelmezővel egy háztartásban2 élő személyek adatai: 
 

 
Név Születési hely és idő Anyja neve TAJ száma Lakóhely 

Férj/ 
élettárs 

     

gyermek      

gyermek      

gyermek      

gyermek      

gyermek      

      



 

 

3. Jövedelmi adatok: 

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!):  _______________________________Ft/hó. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoc. törvény) 10.§-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló 
szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján – ellenőrizheti. 

Jóváhagyó határozat esetén fellebbezési jogomról lemondok. 

A veszélyhelyzeti lakásfenntartást segítő települési támogatással kapcsolatos adatkezelésről szóló Adatkezelési 
tájékoztató megtalálható a  www.ocsa.hu oldalon. 

 
Kijelentem, hogy személyes adataim kezeléséről tájékoztatásban részesültem, a vonatkozó Adatkezelési tájékoztatót 
megismertem és megértettem, annak tartalmát elfogadom. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a jelen 
kérelemmel indított eljárással kapcsolatban történő felhasználásához. 

 
 

Dátum,   
 
 

aláírás 
 
 
 

 
Kérelemhez kötelezően csatolandó dokumentumok: 

 
 

 
A jövedelmek típusai 

 

 
A kérelmező 

jövedelme 

A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 
házastárs 
(élettárs) 
jövedelme 

 

A kérelmezővel közös 
háztartásban élő egyéb 

rokon jövedelme 

 
 

 
Összesen 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre/foglalkoztatásra 

irányuló egyéb jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó 
jövedelem 

      

3. Nyugellátás, megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásai 

(pl.: rokkantsági ellátás, rehabilitációs 

ellátás), egyéb nyugdíjszerű ellátások 

      

4. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó támogatások 
(különösen: GYED, GYES, GYET, 

családi pótlék, gyermektartásdíj, 
árvaellátás) 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal és az 
állami foglalkoztatási szerv által 
folyósított rendszeres pénzbeli 

ellátások (pl.:FHT, EGYT, ápolási díj 
stb.) 

      

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott 
tartás-, ösztöndíj, értékpapírból 

származó jövedelem, kis összegű 
kifizetések stb.) 

      

7. A család összes nettó jövedelme 
      

http://www.ocsa.hu/


 

 
 

• A jövedelem típusának megfelelő hivatalos igazolás; 

• Jövedelem hiányában az állami foglalkoztatási szervvel elhelyezkedése érdekében történő jelenlegi 
együttműködésről szóló hatósági bizonyítvány; 

• Eltartott rokon részére teljesített tartásdíj összegéről szóló bírósági határozat, valamint hitelt érdemlő igazolás a 
teljesített tartásdíj összegéről; 

• Árvaság, félárvaság esetén az árvaellátást megállapító határozat, valamint igazolás az ellátás összegéről; 

• A gyermek elhelyezése, ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve 
gyámhatósági döntést, továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
kormányrendelet szerinti, a gyámhatóság által felvett jegyzőkönyv a gyermek szülői felügyeleti jogának 
gyakorlásáról; 

• A gyermektartásdíj megállapítása tárgyában hozott bírósági döntést vagy megállapodás, valamint igazolást a 
tartásdíj összegéről; 

• A 16. életévét betöltött gyermek esetében a köznevelési, illetve felsőoktatási intézmény igazolását a nappali 
oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról; 

• Igazolás a gyermek tartós betegségének vagy súlyos fogyatékosságának tényéről; 

• Az egyetemes villamosenergia-szolgáltató kérelmező nevére szóló hivatalos dokumentum a villamosenergia 
lakossági piaci áron történő vételezésének tényéről, valamint a villamosenergia lakossági piaci áron történő 
igénybevételének összegéről; 

• Az egyetemes földgázszolgáltató kérelmező nevére szóló hivatalos dokumentum a földgáz versenypiaci 
költségeket tükröző áron történő vételezésének tényéről, valamint a földgáz versenypiaci költségeket tükröző 
áron történő igénybevételének összegéről; 

• Kérelmező nevére szóló számlát a tűzifa megvásárlásának tényéről, valamint a kifizetett összegről. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


